
Protokół Nr 12/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 22 stycznia 2014 r. 
 

Ostatnie w tym roku posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – 

Przewodniczący Komisji, który powitał radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił 

proponowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Podsumowanie funkcjonowania znowelizowanej „ustawy śmieciowej” za okres lipiec 

– grudzień 2013 r.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest 

możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1, 2 

W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Pan Jerzy Sylwester Woźniak – Wójt Gminy, który 

oznajmił, że jak wiadomo, firmą odbierającą odpady jest Eko – Region z Bełchatowa. W 

związku z powyższym Pan Wójt oznajmił, że gmina zawarła 1724 umowy na odbiór 

odpadów, z tego 1620 jest zawartych na pojemniki 120 l, 104 na pojemniki 240 l, 868 na 

szkło, a 366 na pojemniki PET. Chcąc lepiej zobrazować sprawę, Wójt oznajmił, że na terenie 

gminy jest zameldowanych 7965 osób. W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt oznajmił, że 

gmina zawarła z Eko Regionem umowę na dwa lata, a koszty ponoszone przez gminę z tego 

tytułu kształtują się w granicach pół mln złotych. Kontynuując Pan Wójt oznajmił, że 

większość mieszkańców za odbiór odpadów płaci w systemie miesięcznym, tylko niewielu 

dokonuje opłaty za dłuższy okres. Następnie Pan Jerzy Sylwester Woźniak wyjaśnił, że są 

takie miejsca na terenie gminy, że samochód firmy odbierającej odpady nie może dojechać do 

posesji i w takich przypadkach mieszkańcy są zaopatrywani w worki lub odbiorca odpadów z 

właścicielem posesji zawiera umowę bezpośrednio, w której zawarte są szczegółowe warunki 

odbioru odpadów. Poza tym Pan Wójt poinformował, że przedstawiciele Parków 

Krajobrazowych w przypadku znalezienia wyrzuconych odpadów na terenie Parku monitują 

do odpowiedniej gminy, aby śmieci usunąć.  

Następnie głos zabrał radny Polak, który sygnalizował problem wyrzucania odpadów przez 

letników, którzy tylko na weekend przyjeżdżają na wieś. 

Powyższe potwierdził Pan Wójt oznajmiając, że jest to problem ogólnokrajowy. 

Kolejno głos zabrała radna Mamzer, która pytała, czy wszyscy mieszkańcy gminy objęci są 

odpłatnością za odbiór odpadów, poza tym chciała się dowiedzieć, czy rodzina, która 

faktycznie nie ma żadnych dochodów może być objęta ulgą z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami. 

Odpowiadając na powyższe Pan Wójt oznajmił, że w chwili obecnej 6 rodzin nie złożyło 

deklaracji, czyli mnożąc średnio po 4 osoby w rodzinie, to ok. 24 osoby nie złożyły deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie Pan Wójt 

ustosunkował się do drugiej części pytania radnej Mamzer i odpowiedział, że „ustawa 

śmieciowa” nie ma daje takiej możliwości, aby zwolnić osobę z tej opłaty, która jest jedną z 

form podatku. 



Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Dorocie Słowińskiej – Skarbnikowi 

Gminy, która podsumowując I półrocze funkcjonowania nowej ustawy śmieciowej oznajmiła, 

że na dzień dzisiejszy gmina nie dokłada z budżetu, aby dokonać odpłatności firmie 

odbierającej odpady. Poza tym Pani Skarbnik poinformowała, że drukowanie kwitariuszy na 

dokonanie opłaty za śmieci nie będzie kontynuowane, gdyż wiele osób dokonuje płatności 

przelewem, ale dodała, że wpłaty gotówką będą przyjmowane zarówno w kasie UG bądź 

banku.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

     Waldemar Semaszczuk 
 

 


